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Hodnocení práce 

Postavení knihy v každodenním životě se s novými médii hodně proměnilo, je proto nutnější než kdy dřív 

se tématu čtenářství v rámci oboru knihovnictví věnovat. Předložená diplomová práce je zajímavým 

příspěvkem do této diskuze. Klade si za cíl zhodnotit vliv výuky českého jazyka a literatury na žáky a na 

jejich přístup ke čtenářství.  

Větší část práce je teoretická a autorka se v ní zabývá nejprve čtenářstvím obecně, dále pak čtenářstvím 

pubescentů v širším kontextu formálního vzdělávání. Činí tak primárně formou literární rešerše, jež je 

v první části velmi poutavá a jde relativně do hloubky, když shrnuje faktory ovlivňující čtenářství. Naopak 

druhá kapitola teoretické části se pouze povrchově dotýká několika vybraných aspektů komplexního 

tématu školního vzdělávání – místy snad trochu nejasně, reflektuje zde obsah a cíle výuky literární výchovy 

podle RVP ZV a jejich aplikaci v praxi a dále popisuje různé druhy výukových metod. 

Praktickou část práce autorka pojala jako případovou studii základní školy v Hostinném, kde zrealizovala 

kvalitativní dotazování žáků deváté třídy základní školy, na němž spolupracovala s vyučujícím českého 

jazyka a literatury a s ředitelem školy. Dotazník pro žáky autorka logicky rozdělila do tří částí, a to části 

obecné, části zaměřené na čtenářství a části o školní literární výchově, a provedla pilotní výzkum. Krátce 

čtenáře seznamuje s jeho provedením a naopak bohatě popisuje čtenářský a literárně-výchovný kontext 

konkrétní základní školy. Autorka zbytečně neplýtvá místem pro popis realizace výzkumu a místo toho 

zdatně shrnuje výsledky, jež doplňuje grafy, a poukazuje na vztahy mezi jednotlivými odpověďmi. 

Cíl práce byl splněn – práce představuje ucelený pohled na čtenářství v těžko uchopitelné věkové skupině 

v souvislosti s jejím vzděláváním. Po formální i obsahové stránce je předložená diplomová práce velmi 

zdařilá a splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením 

výborně. 

 

V Praze dne 18.1.2020      Mgr. Sandra Ort Feyglová 

 

 

 

 



 

 

Aspekty práce  Vysvětlení  Bodové hodnocení  

metodologie a věcné 
zpracování tématu  

Cíl práce byl splněn, práce teoretická i praktická 
jsou metodologicky zcela bez výtky. Oceňuji i 
v kvalifikačních pracích často opomínanou 
etickou složku výzkumu, jakou je zde sběr 
informovaných souhlasů o účasti žáků. 

38 bodů  

přínos  Přínos této práce je nesporný zejména v jejím 
praktickém využití základní školou, která na 
výzkumu participovala. Výzkum se navíc věnuje 
pro čtenářství dost kritické věkové skupině a 
mohl by sloužit jako pilot či dílčí část většího 
výzkumu. 

19 bodů  

citování, korektnost 
citování, využití inf. zdrojů  

Autorka relevantně používá české i zahraniční 
zdroje, které korektně cituje, a to jak z oboru 
knihovnictví, tak pedagogických věd. 

20 bodů  

slohové zpracování  Teoretická i praktická část jsou skvěle 
zpracované, text je adekvátně odborný, ale 
přitom čtivý. Až na výjimky je pak zcela 
srozumitelný. 

14 bodů  

gramatika textu  Výjimečné špatné skloňování či chybějící čárka 
občas snižují pochopitelnost textu, autorka však 
jinak píše bez zásadnějších chyb. 

4 body 

CELKEM  
 

95 bodů  

 
 
Hodnocení diplomových prací 
 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 
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